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CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA
A quadragésima sétima reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos teve lugar no
auditório da SEMA, Anexo Othelo Rosa, rua Carlos Chagas, número cinqüenta e cinco,
décimo primeiro andar, Porto Alegre-RS, no dia dez de dezembro de dois mil e oito, às
quatorze horas e quinze minutos. Compareceram Conselheiros: Francisco Luiz da Rocha
Simões Pires, SEMA (presidência); Bernardete Castro, Secretaria das Obras Públicas
(suplente); Margareth Vasata Silva, Secretaria de Planejamento e Gestão (suplente); Israel
Barcelos Abreu, Secretaria da Saúde (suplente); Marta Hermínia Dias, SEDAI (suplente);
João Carlos Félix, Secretaria de Energia, Minas e Comunicações (suplente); Aloísio
Sirangelo Braun, Secretaria da Ciência e Tecnologia (suplente); André Agne Domingues,
Secretaria Especial para Assuntos da Casa Civil (suplente); Luiz Fernando Cybis, Comitê
Lago Guaíba (titular); João Izidoro Viegas, Comitê Camaquã (suplente); João Francisco
Giuliani, Comitê Santa Maria (titular); Lúcia Scmidt, Comitê Pardo (titular); Tania Zoppas,
Comitê Caí (suplente) e Lenison Maroso, Comitê Apuaê-Inhandava (titular). Ausentes:
Eduardo Krause, Secretaria dos Transportes (representante suplente) e Tarso Isaia,
Sistema Nacional de Meio Ambiente (representante suplente); Ausência Justificada:
Márley Caetano de Mendonça, Sistema Nacional de Recursos Hídricos (titular) e Luis
Antônio de Leon Valente, Secretaria da Agricultura (representante suplente). Demais
participantes: Sérgio Martini, Comitê Vacacaí e Vacacaí-Mirim; Zuleica Santos, Comitê Ijuí;
Daniel Schmitz, Comitê Taquari-Antas; Claud Goellner, COAJU; Vilma C. Da Silva, Comitê
Lago Guaíba; José Alberto Vieira, Comitê Piratinim; Sabrina Xavier, Comitê Lago Guaíba;
Maurício Colombo, Comitê Gravataí; Júlio Vasconcelos, Comitê Santa Maria; Jorge Dariano
Gravonsh, SEHADUR; Ana Elizabeth Carara, SEMA; Nara Raquel Göcks, Comitê Lagoa
Guaíba; Rogério Porto, SIUMA; Valery Pugatch, IRGA; Terezinha Guerra, Comitê Lago
Guaiba; Paulo Renato Paim, Carmem Lucia S. Silva e Vania Oliveira, Secretaria Executiva
do CRH/RS.O presidente Francisco Simões Pires cumprimentou os presentes dando

boas-vindas a todos. Paulo Paim, secretário executivo do CRH procedeu a leitura da
pauta. Item I – Aprovação da ata da quadragésima sexta reunião ordinária do CRH –
Paulo Paim informou que não houve solicitação de alteração e acusou o recebimento da
justificativa da ausência do conselheiro Márley Mendonça, representante do Sistema
Nacional de Recursos Hídricos. O presidente colocou em regime de votação a aprovação da
ata. Ata aprovada. Item II – Indicação do Secretário Executivo do CRH – O presidente
apresentou a bióloga Ana Elizabeth Carara para substituir Paulo Paim e agradeceu o
trabalho desenvolvido a frente da secretaria executiva do CRH. Item III – Proposta de
Outorga do Arroio Velhaco – O presidente Simões Pires informou a não apresentação da
minuta de Resolução ao Plenário do Conselho devido a sua opção de realizar um amplo
resgate de toda a história na região. A idéia é criar uma Resolução operacional a exemplo
do Gravataí e outros. No entanto, na bacia do Velhaco a realidade é mais complexa, com a
existência inclusive de mandato judicial. Paulo Paim reforçou que realmente se precisa de
mais informações técnicas para construir a resolução. O presidente Simões Pires convidou o
Secretário da SIUMA para sentar a mesa. Item IV - Cronograma das Reuniões Ordinárias
do CRH/2009 – O presidente Simões Pires informou que manteve contato com o presidente
do Fórum Gaúcho de Comitês e presidentes da CT’s do CONSEMA e desta conversa
concluiu-se pela necessidade de realização de reuniões conjuntas, no mínimo três, entre os
dois conselhos, com pauta definida. Colocado em votação o cronograma, aprovado. Item V
– Relato das Câmaras Técnicas – O secretário Paulo Paim chamou a presidente da
Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Jurídicos, Dra. Nara Göcks para falar das
pendências existentes nesta CT. A primeira: o Regimento Interno do Comitê Taquari-Antas –
Nara informou que foi encaminhado à relatora para o parecer final. Segundo - Participação
da OAB nos comitês de bacias – está tendo uma atenção especial, a CTIJ é composta de
advogados na sua maioria, assim, estão trabalhando com cautela para deixar evidente que
não estão advogando em causa própria. Explicou que a relatora Dra. Izaura apresentou o
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parecer dela na última reunião e a presidente pediu vistas. Neste relatório ela entende que a
OAB poderia participar como categoria associação de profissionais e virá a conclusão na
próxima reunião do CRH. Terceiro - Enquadramento do Gravataí - na ocasião da aprovação,
foi através de uma portaria da então Secretária da Saúde e Meio Ambiente, em 1998.
Depois a competência passou a ser deste Conselho. Comentou que, conforme parecer da
Dra. Liane, SOP, os atos só poderão ser revogados pelo mesmo órgão, mas como não
existe mais Saúde e Meio Ambiente entende-se que para ser revogada a portaria a
competência passou a ser da SEMA. Embora o CRH tenha competência para manifestar-se
sobre o Enquadramento, há uma questão política e entende-se que o CRH deveria
encaminhar ao Secretário do Meio Ambiente providenciar a revogação da portaria. A
efetivação do Enquadramento está condicionada a aprovação do plano de bacia hidrográfica
pelo Comitê Gravataí. Como não existe plano de bacia aprovado, a efetivação do
Enquadramento está suspensa. O Enquadramento do Gravataí foi aprovado, mas a cláusula
condiciona ao plano de bacia. Finalmente esclareceu que a solicitação do Comitê é para que
o Enquadramento não fique condicionado ao plano de bacia e depois da revogação do
artigo volte ao CRH para ser feita a retificação do Enquadramento. A plenária aprovou o
encaminhamento ao Secretário do Meio Ambiente para revogação. Nara lembrou que
encaminhou a Secretaria Executiva do CRH sugestão do Regimento Interno das CT’s
propondo um prazo para todas se manifestarem. O presidente lembrou que como estamos
entrando em regime de férias estabeleceu até a primeira reunião de dois mil e nove para
que as CT’s se manifestem. Luiz Fernando Cybis falou das demandas recebidas na Câmara
Técnica de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba – primeiro – Processo de
licenciamento do Comitê Caí, a CT achou melhor encaminhar à ANEEL e à FEPAM
correspondência para que se manifestem sobre a referida proposta de resolução; segundo –
Regimento Interno das CT’s e Resolução de acesso ao FRH pelos municípios – informou
que foi entregue a Secretaria Executiva do CRH; terceiro – a correspondência do Comitê
Baixo Jacuí sobre a cobrança – foi realizada uma reunião da CT com a CPA do Comitê e
nela ficou agendada uma reunião plenária do Comitê, onde a CTGRHG exporia o que está
sendo construído para a Região Hidrográfica do Guaíba. O presidente do Comitê Baixo
Jacuí ficou de convocá-los, mas até então não foram chamados; quarto – Relatório do
Grupo de Trabalho da CTGRHG – o prazo para entrega termina no dia quinze de dezembro
e será entregue dentro deste prazo. Israel Abreu, da Câmara Técnica de Águas
Subterrâneas – falou sobre o trabalho que a CTAS vem desenvolvendo e destacou a
necessidade urgente de capacitação em todos os níveis de atores. Informou que
encaminhará uma solicitação formal de financiamento ao FRH. Paim explicou que deve ser
elaborada uma pequena ementa para que a CTPA possa avaliar e recomendar ao CRH para
entrar no orçamento de dois mil e nove. Paim informou que pela manhã a CTPA reuniu-se
sem a presença do seu presidente. Uma de suas atribuições é avaliar todas as demandas
do DRH e Secretarias. Algumas enviaram relatórios, outras não. Em janeiro acontecerá uma
reunião. Explicou novamente que o CRH delibera sobre projetos e não sobre valores.
Simões Pires comunicou que foi assinada uma carta de intenções na sexta-feira próxima
passada entre o RS e a Holanda. Destacou os fundamentos da parceria desenvolvida;
promover e apoiar a gestão integrada da água, gestão integrada das bacias hidrográficas,
prevenção de inundações, tratamento de águas, saneamento básico, abastecimento de
água, qualidade e controle de proteção de todos os sistemas hídricos. Valery Pugatch, IRGA
– representante dos Irrigantes na Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos
Transfronteiriços do Conselho Nacional informou que, em função de várias resoluções do
CONAMA surgiu a necessidade da definição do termo curso de água, e que este tema
capital para o RS está em debate naquele Conselho. Disse que o assunto foi repassado à
Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia do CNRH, a qual se propõe a realizar este o
trabalho, mas para tanto necessita da participação do CRH/RS para que forneça a sua
interpretação sobre a questão, e sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho. O Secretário
Rogério Porto recomendou a Valery que se leiam os clássicos e citou termos que não estão
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na legislação do CONAMA. Como não havia mais quórum o presidente encaminhou para a
próxima reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente Francisco Luiz da
Rocha Simões Pires encerrou a reunião e eu, Paulo Renato Paim, Secretário Executivo do
Conselho de Recursos Hídricos, lavro esta ata.

